TIL BÆRUM KOMMUNE
BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEREGULERING
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering
ArkivsakID: 15/142742
Fra: Styret i Ballerud Golfklubb
Til: Bærum Kommune Planutvalget & Direktør

dato: 16.mai 2022

NYTT GOLFBANEFORSLAG FRA BALLERUD GOLFKLUBB alt.A
Ballerud Golfklubb ber om Kommunens hjelp.
Vennligst les alt.
Vedlagt pdf (3 sider) viser vårt alternativ.A som er i tråd med kommunens forslag illustrert ved deres
dokument ‘Erstatningsarealer til golfbane’ februar 2022
Det viser seg nå at veien frem er å opprette byggesak i forhold til de fasilitetsbygninger, samt alle
gjerder (sikkerhetsnett) som skal bygges i forhold til drift av anlegget. I hht PBL kreves det full søknad.
Meget forståelig.
Det som vi ber om er en lignende uttalelse:
Kommunen støtter fortsatt drift av golf på Ballerud så lenge alle tillatelser i hht forskrift og krav
foreligger.
Men før vi igangsetter prosessen ber vi kommunen svarer på, avklarer, følgende punkter:
1. er kommunen interessert i at det fortsatt skal være drift av golfanlegg på Ballerud?
2. hva vil/kan kommunen gjøre for at golfanlegget ikke nedlegges?
3. vi håper at mulig mindre vesentlige justering av reguleringsgrenser for bevaring av eksisterende
bane ved hull 3. Hull 4, 7 og 8 forstår vi er dekket av foreliggende dispensasjoner.
4. dispensasjoner for golfspill i området oF2 forstår vi er fortsatt gjeldende, dette ønskes
bekreftet.
5. at dispensasjoner for bygg og anlegg med vann og kloakk osv. samt adkomst og parkering i
LNF området syd-vest, ved eiendom Gullbakkveien 9, gnr/bnr 11/4 kan med stor sannsynlighet
innvilges?
6. søknader og utbyggingstempo for skole og flerbrukshall bes avklart. Hva er fremdriftsplanen? Vi
har en følelse for at bygging av skolen ikke igangsettes før høsten 2023, etter golfsesongens
slutt.
7. vil adkomstveien over golfbanen fra Gamle Drammensveien regulert 1974 ikke fortsatt være der
i kommende revisjon av arealplan? Se illustrasjoner side 4av4 til slutt.
For at Ballerud Golf skal ha en fremtid er det flere utfordringer som må løses:
- Kommunens samtykke til bygg og anlegg i LNF område.
- Grunneier avtaler om leie.
- Investor.
- Driftsselskap, ny avtalepartner.
Vi prøver å avklare alle disse punkter og legger opp et budsjett til gjenskaping av golfbanen.
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Mindre vesentlig reguleringsendring:
Vi har i det siste vært i kontakt med reguleringsavdelingen i kommunen, for å få avklart visse punkter
vedrørende vedtatt regulering og mulighet for punkt.3 over, mindre vesentlig reguleringsendring.

Nåværende baneforslag som er fremmet,
ideelt sett, vil krever visse mindre vesentlige
grense endringer, uten at disse vil justerer
tilgjengelig uteareal for skolen.
Det er det blå arealet som justeres, 466m2.
Skolearealet kan økes med de rosa arealer,
4044m2 i hht våre målinger.
Definisjon av mindre vesentlig reguleringsendringer:

Vi betrakter justering av grensen som mindre
vesentlig, og at kommunen kan foreta denne
endring uten full regulerings prosess.
Vi foreslår også økt skole uteareal om kommunen
vil.
Det er en begrenset tid som golfbanen beslaglegger området i forhold til skolens år. Vi tar i
betrakting at maks sesong for spill på golfbanen er 14.april til 14.oktober, vel 26 uker, hvorav 8 uker
er skoleferie. Dvs 18 uker hvor det er potensial konflikt ved de 5 ukedagene skolen er i aktivitet. Stort
sett er presset på banen etter skoletiden, og det er barn og unger som utgjøre flest spillere i denne
perioden.
Det er for oss underlig at reguleringsgrensen for skolen følger linjen for adkomstveien som ble
innregulert i 1974, men som vi har hørt kan bortfaller i kommende revisjon av arealplan for
kommunen. Grensen virker derfor meget kunstig i forhold til eksisterende topografi og bevaring av
foreliggende kulturlandskap.
Ved forslaget er det foreslått en liten justering av skoletomten for å bevare golfhullet ved dammen.
Skoletomten kommer også inn i 100m habitatsone for storsalamander, som har tilholdssted der.
Justering av grensen her er minimal og vil være meget positivt for golfbanen. Tilleggsareal kan
legges til uteareal for skolen.
Er det mulig at en slik justering må kunne foretas uten at det utløses krav til full reguleringssak? Her
håper vi kommunedirektøren kan komme på banen og med pennestrøk godkjenner dette.
Vi har blitt forklart at justering av disse linjer vil utløser krav om full regulerings prosess, noe som vi
hadde håpet å unngå, ettersom det har blitt vist en viss politisk velvillighet til fortsatt golfdrift på
området.
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Bygging i LNF området:
Når det gjelder kommunen antar vi at vi ikke får tillatelse til bygninger i LNF området før evt. søknad
er innsendt, men vi håper før full prosjektering og søknad å få avklart sannsynligheten for at slike
tillatelser/dispensasjoner vil kunne innvilges, eller ikke.
Uten mulighet til tillatelser, kan ikke vi se at golfbanedrift på Ballerud være mulig i fremtiden.

Vår løsning foreslår gjenbruk av flere av de eksisterende hull som ligger i LNF området oF2, nordøst, slik som eksisterende bane ligger. Løsningen vises også i Olsnes alt.2A. Vårt forslag er en
nyansering og stedstilpassing av disse forslag som kommunen bestilte.
Forslaget mener vi er i tråd med de retningslinjer som er gitt av kommunen, og med maks gjenbruk
av eksisterende bane og fasiliteter, og med minimal inngrep i eksisterende landskap, vil de
økonomiske aspekter muligens og forhåpentligvis være overkommelig.
Hovedgrep er at de nye fasiliteter og støttebygninger er samlet til sør-vest, med adkomst fra
Gullbakkveien 9.
Sikring av skoleveier lags stiene med nett er et kostnads spørsmål, og som trolig er overkommelig,
men vil trolig trenger søknad og godkjenning fordi disse kan betraktes som gjerder som er mer enn
1,8m i høyde.
Konklusjon:
Vi håper dere mener løsningen vil kunne i prinsipp bli ‘godkjent’, og dere kan gi oss signal om dette.
Om så, kan vi gå videre med en foreløpig henvendelse til naboer i Gullbakkveien, som blir de mest
påvirket av endret trafikk situasjonen. Samtidig kan vi igangsetter prosjektering av en ‘business-plan’
for investor og nytt driftsselskap. Disse må være på plass før evt. søknad om bygging kan finner sted.
Vi vil gjerne møter for å drøfte redning av Ballerud Golf.

Med vennlig hilsen,

.....................................................
Peter R. Wigglesworth.
For styret Ballerud Golfklubb
Kopi til:
Reguleringsavdeling
Bcc - BAGK styret med konsulenter
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STATUS REGULERING – LNF
NÅVÆRENDE REGULERING vedr. ADKOMSTVEIEN fra Gamle Drammensvei

KOMMENDE AREALPLAN – ADKOMSTVEIEN fra Gamle Drammensvei FJERNET
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